
 

 

Φόρμα Συγκατάθεσης Υποψηφίων - Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2018 της ΕΕ (GDPR) 

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(GDPR 2018), καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες καταγράφουν, αποθηκεύουν και 
επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων. 
Ως εταιρεία, πρέπει να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε δεδομένα σχετικά με εσάς, με στόχο 
την διαχείριση στελέχωσης και ανθρωπίνου δυναμικού της Milkplan Α.Ε. Βάση του ΓΚΠΔΠ-
2018 απαιτείται η ζήτηση έγκρισης για τα στοιχεία που έχετε σκοπό να  παραχωρήσετε στο 
τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Milkplan Α.Ε., μέσω αίτησης εργασίας. 
 
Έγκριση 

Ζητείται η έγκρισή σας, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κατάθεσης αίτησης 
εργασίας στην Milkplan Α.Ε. . Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που επιθυμούμε να 
αποκτήσουμε και να διατηρήσουμε μεταξύ άλλων είναι: 

 

Τύπος Δεδομένων 
Αιτιολογία Διατήρησης 

Δεδομένων 

Διάρκεια Διατήρησης 

Δεδομένων 

Προηγούμενοι Εργοδότες 

Θέση Εργασίας σε 

προηγούμενους εργοδότες 

Θα βοηθήσει να ορίσουμε το 

τμήμα απασχόλησης. 

 

 

Τα δεδομένα που αποκτούμε 
κατά τη διάρκεια αναζήτησης 
υποψηφίων διατηρούνται για 
12 μήνες. Σε περίπτωση 
πρόσληψης ακολουθείται 
επιπλέον διαδικασία. 

Προσόντα, Εκπαίδευση και 
Δεξιότητες 

Βοηθούν στην αξιολόγηση των 
υποψηφίων 

Τα δεδομένα που αποκτούμε 
κατά τη διάρκεια αναζήτησης 
υποψηφίων διατηρούνται για 
12 μήνες. Σε περίπτωση 
πρόσληψης ακολουθείται 
επιπλέον διαδικασία. 

Προσωπικά Δεδομένα, Όνομα, 
Επώνυμο, Ηλικία, Οικογενειακή 
κατάσταση 

Συνδράμουν στην ταυτοποίηση 

του υποψηφίου 

 

Τα δεδομένα που αποκτούμε 
κατά τη διάρκεια αναζήτησης 
υποψηφίων διατηρούνται για 
12 μήνες. Σε περίπτωση 
πρόσληψης ακολουθείται 
επιπλέον διαδικασία. 



 

 

Έγκριση Χρήσης Δεδομένων 

Επιτρέπω, στην εταιρία Milkplan ΗΜΕΡΙΔΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. να αποθηκεύσει και να 
επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα, αναφορικά με την αίτηση εργασίας που καταθέτω. 
 
Παραχωρώντας την έγκρισή μου, έχω τα παρακάτω δικαιώματα: 

1. Δικαίωμα πρόσβασης - έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών 

που διατηρούμε για εσάς.  

2. Δικαίωμα διόρθωσης - έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή ή ελλιπή 

δεδομένα που διατηρούμε, σχετικά με εσάς.  

3. Δικαίωμα στη λήθη - σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν 

τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας.  

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – υπό όρους, περιορισμός επεξεργασίας 

δεδομένων.  

5. Δικαίωμα ελέγχου - Σε περίπτωση που η Milkplan S.A. αρνείται το αίτημά σας 

σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης, θα σας παράσχουμε ένα νομικά βάσιμο αίτιο. 

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα παραπόνου απευθείας στον αρμόδιο φορέα, Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα contact@dpa.gr. 

 
 
Ονοματεπώνυμο: ...……………………………………………………… 
 
Ημερομηνία: ………………………………………………………………… 
 
 
 
Με εκτίμηση. 
 
 
 
 
 
[Υπογραφή] 
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